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 قودنصلا نع ةماع ةذبن
 تامدخلاو ةيمنتلل زيزعلا دبع نب دجام ةيعمج حلاصل يونس لخد عيزوت ىEإ فدAB ،حوتفم ماع يفقو يرامثتسا قودنص وه )١( يفقولا ,+بخلا قودنص

 متي نأ ىsع ةيعمجلل ةي,+خلا لامعألا معد ضرغل كلذو - تدجو نإ - ةملتسملا قودنصلا دئاوع يeاص نم ٪ ٧٥ نع لقت ال ةبسنب )ةديفتسملا ةهجلا( ةيعامتجالا
 ةيفرحو ةينهمب قودنصلا لوصأ رامثتسا ىsع قودنصلا ريدم لمعيسو .)١( يفقولا ,+بخلا قودنص يe ةعزوملا ,+غ دئاوعلا نم ةيقبتملا ةبسنلا رامثتسا ةداعإ

xBومن قيقحت فد eع رمتسمو يونس لكشب )فقولا ةلغ( دئاوعلا نم ةبسن عيزوتو ،لاملا سأر يsةلثمملاو قودنصلل ةددحملا فقولا فراصم ى eتامدخلا ي 

 .ةيومنتلا اهجمارب بسح ةيعمتجملا تامدخلاو ةيمنتلا ىsع )فقولا ةلغ( فرصب ةديفتسملا ةهجلا م��لتو ،)ةديفتسملا ةهجلا( دجام ةيعمج نم ةمدقملا

 

 ةيلاملا تارشؤملا  قودنصلل ةيساسألا تانايبلا

 حوتفم ماع يفقو يرامثتسا قودنص قودنصلا عون

 ةيلاملا DEبخلا ةكرش قودنصلا ريدم

 ةيعامتجالا تامدخلاو ةيمنتلل زيزعلا دبع نب دجام ةيعمج ةديفتسملا ةهجلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قودنصلا رقم

 ٢٠٢٠ رياني ١٤ قودنصلا ءدب خيرات

  قودنصلل ةددحم ةدم دجوت ال قودنصلا ةدم

 .س.ر ١٬٠٠٠ كاfEشالل ىندألا دحلا

 .س.ر ١٠٠ يlاضإلا كاfEشالل ىندألا دحلا

 يدوعس لایر ١٬٥١٠٬٠٣٠   )سيسأتلا دنع( قودنصلا لوصأ مجح

 دجوي ال   ليومتلا غلبم

 ٪٠٫٠٠ ��عملا عبرلا ةيا|} يl قودنصلا لوصأ يlاص ةميق نم ضاfEقالا ةبسن

 ٪٠٫٠٠  ��عملا عبرلا ةيا|} يl قودنصلا لوصأ ةميق يlاص نم قودنصلا ريدم رامثتسا ةبسنو ةميق

ارظن دادfEسا تابلط يأ قودنصلا لبقي ال دادfEسالا
ً

 ةيفقولا ھتعيبطل 

 قودنصلا يl كاfEشالا ةيفيك

١ 

 يرامثتسا باسح حتف

  ةيلاملا DEبخلا ىدل
 )"كليمع فرعا" جذومن ةئبعت(

٢ 

 جذومن عيقوتو ةئبعت

 »كاfEشالا بلط«

 

٣ 

 ماكحأو طورش عيقوت

 قودنصلا

 

٤ 

 كاfEشالا غلبم ديدست
 باسح حلاصل ةيكنب ةلاوحب(

 كنب نم يكنب كيش وأ قودنصلا

 )دمتعم يHحم

 لمع موي لك كاfEشالا تابلط لوبق مايأ
 

 
ميوقتلا تاfEف   سيمخلاو ن*نثإلا يموي 

قودنصلا لوصأ ةميق يlاص  س.ر١٬٣١٥٬٢١٨٫٤٠  

 ١ ��عملا عبرلل لماعتلا فيراصم غلبم  س.ر ١٬٦٣٦   

٢ قودنصلا لوصأ ةميق يlاص طسوتم ى�إ ��عملا عبرلل لماعتلا فيراصم ةبسن   ٠٫١١٪ 

  ٣ ��عملا عبرلل ةيلامجإلا باعتألا  س.ر ٠٫٠٠ 

قودنصلا لوصأ يlاص طسوتم ى�إ ��عملا عبرلل ةيلامجإلا باعتألا ةبسن  ٠٫٠٠٪ 
 ٢٠٢٠ سرام ٣٠ ي. امك *(عملا عبرلا١
 يدوعس لایر ١٬٤٦٣٬٠١١ = قودنصلا لوصأ ةميق ي.اص طسوتم٢
 م٢٠٢٠ ماعلل قودنصلا فيراصمو باعتأ ةيلاملا STبخلا ةكرش لمحتتس٣

 *حابرألا عيزوت

 حابرألا عيزوت ةسايس
 قودنصلا دئاوع يlاص نم % ٧٥ ةبسن فرص متيس

 ةديفتسملا ةهجلا حلاصل ىندأ دحك - تدجو نإ - ةملتسملا

 عيزوتلا راركت
  لمع مايأ ١٠ لالخ ةنسلا يl ةدحاو ةرم حابرألا كلت عيزوت متي

 ،ماع لك نم E¤مسيد رهش ةيا|} نم

 قبطني ال ��عملا عبرلا يl ةعزوملا حابرألا ي�امجإ

 قبطني ال ��عملا عبرلا يl ةدحو لكل عزوملا حبرلا

 قبطني ال ي�وألا ةدحولا رعس نم ��عملا عبرلا يl عزوملا حبرلا ةبسن

 ھخيرات ¨§ح دجوي ال ٢٠٢٠ E¤مسيد ٣١ يl امك ماعلل ةعزوملا حابرألا ي�امجإ

 ھخيرات ¨§ح دجوي ال ٢٠٢٠ E¤مسيد ٣١ يl امك ماعلل ةدحو لكل عزوملا حبرلا

 ةديفتسملا ةهجلا حلاصل ةعزوملا حابرألا*

   

 قودنصلا ءادأ تارشؤمو 01ياعم
 

  رطاخملا سايق تارشؤمو 01ياعم

 يداشfEسالا رشؤملا
  لخدلل ةردملا لوصألل DEبخلا

)Alkhabeer Income Generating Asset Index( 

 .س.ر ١٠٫٠٠ )حرطلا ةيادب دنع( ي�وألا ةدحولا رعس

 .س.ر ٨٫٧٠٩٩ )٢٠٢٠ سرام ٣٠( عبرلا ةيا|¬ب ةدحولا رعس

 ٪١٢٫٩٠-  ةقباسلا ةfEفلا ذنم ةدحولا رعس ءادأ

 ٪١٢٫٩٠- )لوألا عبرلا ةيا|} ى�إ ءدبلا خيرات نم( ءدبلا خيرات ذنم ةدحولا رعس ءادأ

اعوبسأ ٥٢ يl رعس ى°عأ
ً

 .س.ر ١٠٫٢٧١ 

اعوبسأ ٥٢ يl رعس ىندأ
ً

 .س.ر ٨٫٣٧٦٥ 

 ةدحو ١٥١٬٠٠٣٫٠٠ ةمئاقلا تادحولا ددع
 

 
 C*بخلا قودنص 

 )١( يفقولا

  يداشMCسالا رشؤملا

 )لخدلل ةردملا لوصألل C*بخلا(

ةميقلا  ٨٩٠٫٤٠١٨ ٨٫٧٠٩٩ 

يرايعملا فارحنالا  ٤٩٫٨٢٥٢ ٠٫٥٧٣٩ 

براش رشؤم  -٠٫٠٠٢٤- ٠٫٢٤٢٢ 
٢٠٢٠ سرام ٣٠ ي. امك *  

 



 

 

٢ 

ملا بسنو ءامسأل ةمئاق
ُ

 fgعملا عبرلا نم موي لوأ ي[ يb امك قودنصلا ةظفحم ي[ تارامثتسا ةرشع X1كأ مهمهسأ لكشت نيذلا نيردص

 (%) *ةبسنلا عاطقلا رامثتسالا عون ءامسألا

 %١٤٫٤٨ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةيدوعسلا تير ىودج قودنص

 %١٤٫٤٢ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير يoجارلا قودنص

 %١٤٫١٥ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير ةيارد قودنص

 %١٣٫٨٢ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير ضايرلا قودنص

 %١١٫٧٢ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير ةكراشم قودنص

 %٨٫٣٠ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير لاتيباك وكدس قودنص

 %٦٫٥٢ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير لباو بروكيوس قودنص

 %٦٫١٣ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ١ تير يxهألا قودنص

 %٤٫٥٧ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير رذعملا قودنص

 %٣٫٠٧ ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص ةلوادتملا ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص تير جيلخلا تاراقع ةيكلم قودنص

 )قودنصلا طاشن ءدب دعب مييقت موي لوا لثمي يذلاو( ٢٠٢٠ رياني ٢٣ ي% امك *

 *ةلوادتملا راقعلا قيدانص عاطقل لوصالا عيزوت

 

 

 )قودنصلا طاشن ءدب دعب مييقت موي لوا لثمي يذلاو( ٢٠٢٠ رياني ٢٣ ي% امك *

 قودنصلا لمع ي[ رثؤت ةمهم وأ ةيرهوج وأ ةيساسأ تا01غت يأو قودنصلا تادجتسم

 .ھتعيبطو فقولا فادهأ عم بسانتت ةددعتم لوصأ ي� رامثتسالا لالخ نم ةيرامثتسالا ةظفحملا عيونت ى�إ ساسألا ي� قودنصلا ريدم فد�~ •

ارظن •
ً

 قيدانص ي� تارامثتسالا ةفاك �*كرت مت ثيح قودنصلل ىxثملا ةيجيتاMCسالا قيبطت نم قودنصلا ريدم نكمتي مل ،)يدوعس لایر نويلم ١٫٥( ةيرامثتسالا ةظفحملا مجحل 

الدب ،تيرلا
ً

 .يداشMCسالا رشؤملا ءادأ نع ٪١٫٩ ي�اوحب قودنصلا ءادأ ضافخنا كلذ نع جتن دقو .تاحبارملا دوقعو كوكصلاك ىرخأ لوصأ ي� اهعيونت نم 

اضافخنا دهش يذلاو ةيدوعسلا مهسألا قوس ءادأب لماكلاب قودنصلا ءادأ طابترا ى�إ تيرلا قيدانص ي� تارامثتسالا زكرت ىدأ دقو •
ً

 ¨§حو ٢٠٢٠ رياC¦ف رهش فصتنم ذنم 

  .يملاعلا داصتقالا ىxع ®لسلا هC*ثأتو انوروكلا سوC*ف راشتنا ةيفلخ ىxع ،ماعلا نم لوألا عبرلا ةيا�©

البقتسم قودنصلا مجح ةدايز نإ  •
ً

 مهسألا قوس ءادأب قودنصلا ءادأ طابترا نم للقيس امم ،كوكصلاك ىرخأ لوصأ ي� ھتارامثتسا عيونت ي� قودنصلا ريدم دعاسيس ،

   .قودنصلا ديعص ىxع ةرطاخملا ىوتسم ضفخنيس ي�اتلابو ،تيرلا قيدانص ءادأ ديدحتلابو

 نأ عقوتملا نم ثيح ،يملاعلاو يxحملا داصتقالا ىxع انوروكلا سوC*ف C*ثأتل ةرشابم ةجيتنو ةتقؤم ي´ قودنصلا لوصأ ميق ي� ةيلاحلا تاضافخنالا نأ قودنصلا ريدم دقتعي •

انسحت ةيدوعسلا قوسلا دهشت
ً

 .هللا نذإب ةيلاحلا ةمزالا ءا�·نا دعب 

 

 

 

 

 

 

% ٠٧.٣
% ٥٧.٤

% ١٣.٦ % ٥٢.٦
% ٣٠.٨

% ٧٢.١١
% ٨٢.١٣ % ١٥.١٤ % ٤٢.١٤ % ٤٨.١٤

 تير ي<هألا قودنص تير رذعملا قودنص تير ةيكلم

1 

 وكدس قودنص تير لباو بروكيوس

 تير لاتيباك

 تير ىودج قودنص تير يSجارلا تير ةيارد قودنص تير ضايرلا  تير ةكراشم

 ةيدوعسلا

 مھم راعشإ

 اmgلع دامتعالا يkبني الو ساـــسأ )اfgم ٍءزج يأ وأ( ةقيثولا لكـــشت الو ،)١( يفقولا ]Zبخلا قودنـــص ي% لكـــش يأب ةكراـــشملا وأ باتتكالا وأ ءارـــشلل ضرع ةقيثولا هذه لثمت ال

ازفحم وأ مدقت امب مايقلل
ً

 درو امو )١( يفقولا ]Zبخلا قودنـــــــص تامولعم ةركذمو ماكحأو طورـــــــش ةءارق نZلمتحملا نيرمثتـــــــسملا ىxع بجي .ھعون ناك امهم دقاعت يأ ماربإل 
 نكمي اـمكwww.alkhabeer.com. ةـيلاـملا ]Zبخلا ةـكرــــــــــــــــشل ينو]�كلالا عقوملا لالخ نم كـلذو رارقلا ذاـختا لـبق ةـقدو ةـياـنعب ىرخألا ھـقئاـثوو راـمثتــــــــــــــــسالا رطاـخم نأــــــــــــــــشب اـmgف

 رامثتـسالا ةميق ضفخنت وأ عفترت نأ نكميو .يxحم كنب ىدل ةيدقن ةعيدو سيل رامثتـسالا اذه .قودنـصلا ريدمل ينو]�كلالا عقوملا لالخ نم قودنـصلا ريراقت ىxع لوـصحلا
 عيمج مييقتو نZينوناقلاو نZيلاملا م�gراـــــــــشتـــــــــسم عم رواـــــــــشتلاب مهرارق ى�إ لـــــــــصوتلا رامثتـــــــــسالا ي% نZبغارلا نيرمثتـــــــــسملا عيمج ىxع بجوتي امك .ھنم ققحتم رخآ لخد يأو

 جئاتنلا نمـــضي ال قباـــسلا ءادألا نإف ،كلذ ى�إ ةفاـــضإلابو ،ققحتت فوـــس ةعقوتملاو ةفد�gـــسملا جئاتنلا نأب نامـــض ءاطعإ نكمي ال امك رامثتـــسالا اmgلع يوطني ��لا رطاخملا
ارارقإ قودنــــــــــــصلا ي% رمثتــــــــــــسملا رامثتــــــــــــسا دعي .قودنــــــــــــصلل ةيلبقتــــــــــــسملا

ً
 عيمجل مئالم نوكي ال دق رامثتــــــــــــسالا اذه .اg¤ ھلوبقو قودنــــــــــــصلا ماكحأو طورــــــــــــش ىxع ھعالطاب ھنم 

ارـــشؤم ّدعُي ال -دجو نإ- يداـــش]�ـــسالا رـــشؤملل قباـــسلا ءادألا وأ رامثتـــسالا قودنـــصل قباـــسلا ءادألا .نيرمثتـــسملا
ً

 ي% قودنـــصلا رمثتـــسي دق .لبقتـــسملا ي% قودنـــصلا ءادأ ىxع 

اقفو ھيعبات نم يأ وأ قودنـــــصلا ريدم اهردـــــصأ ةيلام قاروأ
ً

 كلمت نأ نكمي .قودنـــــصلا تامولعم ةركذم ي% ةروكذملا ھتاـــــسراممو رامثتـــــسالا تاـــــسايـــــسو قودنـــــصلا فادهأل 
 فوس يداش]�سالا رشؤملاب ةنراقم هءادأ وأ رامثتسالا قودنصل قلطملا ءادألا نأ تادحولاب نZك]�شملل نامض دجوي ال .اهريدت ��لا قيدانصلا ي% ةصح ةيلاملا ]Zبخلا ةكرش

 رطاخملا لماوع ذخأ )نZفقاولا( نZك]�ـــشملا ىxع بجيو .رامثتـــسالا فادهأ قيقحت نأـــشب قودنـــصلا ريدم ھمدقي نأ نكمي نامـــض كانه سيل .قباـــسلا ءادألا لثامي وأ رركتي
 نوك]�ـــــــشملا رـــــــسخي دق .قودنـــــــصلا لوـــــــصأ ةميق ي%اـــــــص ي% رثؤت نأ لمتحملا نم ��لاو كا]�ـــــــشالا لبق رابتعالا نZعب قودنـــــــصلا تامولعم ةركذمو ماكحأو طورـــــــش ي% ةروكذملا
 وأ قودنصلا ريدم نع ةيلوؤسملا يفتنت .فقولا فراصم ىxع ةعزوملا فقولا ةلغ ضافخنا وأ مادعنا ةراسخلا هذه ىxع بت]�يو ،رامثتسالا قودنص ي% اg¤ ك]�شملا لاومألا

اجتان كلذ نكي مل ام قودنــــــــــــــصلل ةيلام ةراــــــــــــــسخ يأ عوقو لاح ي% ھيعبات نم يأ
ً

 )نZفقاولا( نZك]�ــــــــــــــشملا عيمج ىxع بجي .قودنــــــــــــــصلا ريدم لبق نم ةدمعتم بابــــــــــــــسأ نع 
 .قودنصلا اذg¤ ةطبترملا ةيبيرضلاو ةيلاملاو ةينوناقلا رطاخملاب قلعتي اميف نZينهملا م�gراشتسم ةكراشمب وأ مهسفنأب مهرارق ذاختا كا]�شالا ي% نZبغارلا

 تامولعملا نم دیزم ىلع لوصحلل
 ةيلاملا ريبخلا ةكرش
 ٢١٣٦٢ ةدج ١٢٨٢٨٩ ب.ص

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٨٨٨٨ :فتاه

 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٨ ٦٦٦٣ :سكاف

 ٤٠٣٠١٧٧٤٤٥ :يراجتلا لجسلا مقر

 ٠٧٠٧٤-٣٧ :ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةرداصلا ةصخرلا
alkhabeer.com 

 

 


